
    

(Mk 1,21-28:  Biblia Tysiąclecia)      28   I   2018
(21) Przyszli  do  Kafarnaum.  Zaraz  w  szabat  wszedł  do  synagogi

i  nauczał. (22) Zdumiewali  się  Jego  nauką:  uczył  ich
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni
w  Piśmie. (23) Był  właśnie  w  synagodze  człowiek  opętany  przez
ducha nieczystego. Zaczął on wołać: (24) Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku?  Przyszedłeś  nas  zgubić.  Wiem,  kto  jesteś:  Święty
Boży. (25) Lecz  Jezus  rozkazał  mu  surowo:  Milcz  i  wyjdź
z niego. (26) Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego. (27) A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:
Co  to  jest?  Nowa  jakaś  nauka  z  mocą.  Nawet  duchom  nieczystym
rozkazuje  i  są  Mu  posłuszne. (28) I  wnet  rozeszła  się  wieść  o  Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne:

 św. Beda Wielebny  (+ 735)

I zdumiewali się nad nauką Jego

 „I przyszli do Kafarnaum, i zaraz w szabat wszedł do synagogi, i nauczał
ich” (Mk 1, 21nn). 

Przez  rozdawanie  darów  swojej  nauki  i  uleczenia  w  szabat  w  szczególny  sposób
poucza, że nie jest On pod Prawem, ale ponad Prawem, bo przyszedł wypełnić to właśnie
Prawo, nie zaś rozwiązywać je, i wybiera nie szabat żydowski, w którym nie wolno było
zapalić ognia ani poruszyć ręką czy nogą, ale prawdziwy szabat. 
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Wskazuje przez to, że Bogu miłym jest odpoczynek, jeśli starając się o zbawienie duszy,
wstrzymujemy się od prac służebnych, to jest od wszystkiego, co niedozwolone.

 „I  zdumiewali  się  nad  nauką  Jego;  nauczał  ich  bowiem  jak  ten,  który  ma
władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. 

Oni bowiem nauczali ludy, co zostało napisane u Mojżesza i Proroków, Jezus natomiast
jako Bóg i Pan samego Mojżesza według swojej woli, dodając do Prawa to, czego w nim
brakowało  albo  też  zmieniając  je,  głosił  ludziom,  jak  to  czytamy  u  Mateusza:

„Powiedziane jest u starożytnych... a Ja wam mówię...” (Mt 5, 21n).

 „I  zdumiewali  się  wszyscy,  tak  że  jeden  drugiego  pytał:  «Cóż  to  jest?
Nowa jakaś nauka, bo z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one
są Mu posłuszne»”. 

Na widok mocy okazanej w cudzie podziwiają nowość nauki Pana i są pobudzeni przez
to, co widzieli, do badania tego, co słyszeli. Bo właśnie dlatego były spełnione cuda, które
czynił bądź to Pan przez przyjęte w ciele człowieczeństwo, bądź uczniowie, którym je zlecił
do zdziałania, aby przez nie w sposób pełniejszy wierzono w Ewangelię o królestwie, którą
przepowiadał.  I  tak  ci,  którzy  ludziom  ziemskim  obiecywali  przyszłe  radości  niebios,
pokazywali na ziemi dzieła niebieskie i Boskie.

I tak, zaiste, podczas gdy uczniowie jako zwykli ludzie sprawowali to wszystko dzięki
darom Pana, to sam Bóg mocą nadzwyczajnej siły dokonywał uzdrowień i cudów i mówił
to, co usłyszał od Ojca, albowiem już przedtem, jak świadczy Ewangelia, „nauczał ich jak
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”, teraz natomiast, jak zaświadcza tłum,
„z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i ulegają Mu”.

 św. Hieronim  (347 - 419)

Nauczał ich jak ten, który ma władzę

 „Weszli do Kafarnaum” (Mk 1, 21).

 Szczęśliwa  i  piękna  przemiana:  porzucają  morze,  porzucają  łódź,  porzucają  sieci  i
wchodzą do Kafarnaum. Pierwsza zmiana: porzucili morze, porzucili łódź, porzucili swego
ojca,  porzucili  dawne  występki.  W  sieciach  bowiem  i  w  więzach  sieci  pozostawiają
wszystkie występki. Patrzcie więc na zmianę: zostają porzucone sieci, a po ich porzuceniu
co  znaleźli?  „Weszli  –  mówi  –  do  Kafarnaum”,  na  pole  pocieszenia.  „Kafar”  bowiem
znaczy „pole”, „naum” – „pocieszenie”. 
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Jeśli jednak chcemy – język hebrajski można bowiem rozumieć w wieloraki sposób i

wedle różnorodnej wymowy ma różnorakie znaczenie – to„ naum” znaczy i „pocieszenie”

i „piękno”. 
I  dlatego  Kafarnaum  można  tłumaczyć  jako  „pole  pocieszenia”  i  „pole

najpiękniejsze”...

 „Weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał ich”, aby
porzucili odpoczynek szabatu, a rozpoczęli dzieło Ewangelii. „Nauczał ich jak ten,
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. 

Nie  mówił  bowiem:  „Tak mówi  Pan” ani:  „Ten,  który  mnie  posłał,  tak mówi”,  ale
przemawiał Ten, który niegdyś mówił do Proroków. Co innego jest mówić „napisano”, a co
innego „to mówi Pan”, co innego jeszcze: „Napisane jest – mówi – w Prawie: nie zabijaj,
nie porzucaj żony”. Napisano. Przez kogo napisano? Przez Mojżesza z nakazu Boga. 

Jeśli  palcem Bożym zostało  napisane,  to  jakże  ty  odważysz  się  mówić:  „Zaprawdę
powiadam wam”, jeśli nie jesteś tym, który uprzednio nadał Prawo? Nikt nie odważa się
zmieniać Prawa, jeno ten, kto jest królem. Prawo jednak dał Ojciec czy Syn?... I jedno, i
drugie  rozwiązanie  jest  po  mojej  myśli.  Jeśli  Ojciec  dał,  a  Syn  zmienia,  to  Syn,  jako
zmieniający je, jest równy z tym, co nadał. Jeśli zaś On nadał i On zmienia, to jest to cechą
równego autorytetu nadawać i zmieniać, bo może to uczynić tylko król.

 „Zdumiewali się nauką Jego”.

 Cóż, pytam, pouczał nowego, cóż nowego powiedział? To samo mówił, co mówił przez
Proroków. Lecz jeśli zdumiewali się, to dlatego, „że nauczał jak ten, który ma władzę, a
nie jak uczeni w Piśmie”. 

Nie mówił jak nauczyciel, ale jak Pan:

nie mówił, jakoby odnosząc się do autorytetu wyższego, ale jakoby jego było to, co
mówił.  W końcu to, co przedtem mówił przez Proroka, teraz mówił sam obecny pośród
nich: „Ja, który mówiłem, oto jestem” (Iz 52, 6).

 św. Jan Damasceński  (675 - 749)

Anioł upadły

Jeden spośród aniołów stał na czele owych zastępów, którym została powierzona sfera
dookoła ziemi i na zlecenie Boga sprawował nadzór nad samą ziemią. Nie jest prawdą, że
był on zły z natury, przeciwnie, Bóg stworzył go dobrym i dla dobra, tak że nawet cienia zła
nie miał on w sobie od Stwórcy. 
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Nie zdołał jednak znieść tego świata i wspaniałości, jakimi go Bóg obdarzył, i z własnej
woli,  odwracając się od tego, co zgodne z naturą,  a obierając to,  co naturze przeciwne,
targnął się na Stwórcę swego, Boga, by Mu wypowiedzieć posłuszeństwo.

 I tak pierwszy [ze stworzeń] odpadł od dobra i stał się złem. Zło bowiem jest niczym
innym jak pozbawieniem dobra, podobnie jak ciemność jest pozbawieniem światła, a dobro
jest w dziedzinie ducha światłem, zło zaś – ciemnością. Choć więc stworzył go Bóg jako
światło i dobro – bo przecież „widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”
(Rdz 1, 31) – on z własnej woli stał się ciemnością.

Z nim razem znalazła się w tym stanie niezliczona mnogość podległych mu aniołów,
przyłączając się do jego upadku. Pomimo że mieli taką samą naturę jak inni aniołowie,
złymi stali się sami, dobrowolnie porzucając dobro, a wybierając zło... Trzeba wiedzieć, że
upadek jest dla aniołów tym, czym dla ludzi jest śmierć. Z chwilą bowiem upadku nie mają
już możności poprawy, tak jak nie mają jej ludzie z chwilą śmierci.

Nauczanie w Kafarnaum (Mk 1, 21-34)

Jezus  nadal  przebywał  w  Galilei.  Spotykamy  Go  pierwszego  dnia  mesjańskiej
działalności, który wypełni nauczaniem i znakami. 

Marek w swej perykopie więcej miejsca poświęca znakom, których Jezus dokona, ale
wynika z niej, że nie tylko egzorcyzmy i uzdrowienia, ale również Jego nauczanie sprawi,
że wieść o Nim szybko zacznie się rozprzestrzeniać po okolicy. 

Wraz  z  nowo  powołanymi  uczniami  udał  się  do  Kafarnaum,  ich  rodzinnej
miejscowości, która stanie się centrum Jego misji w Galilei. Był to dzień szabatu, dzień
odpoczynku  Boga  i  dzień  odpoczynku  człowieka  ze  względu  na  Boga.  Jezus  działał
również  w szabat,  gdyż był  On Panem szabatu,  On sam jest  wszak zapowiedzią  tego
szabatu, w którym całe stworzenie osiągnie swój upragniony cel. 

Tego właśnie dnia Jezus poszedł do synagogi, aby nauczać. 
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Wszystkich  obecnych  w  synagodze  zdumiały  słowa  Jezusa.  Zdziwienie  jest
pozytywnym  aspektem  ludzkiej  egzystencji,  otwiera  bowiem  człowieka  na  przyjęcie
nadprzyrodzonego orędzia. Brak zdziwienia może też wynikać z braku zrozumienia. 

W opozycji do zdziwienia możemy więc ustawić zatwardziałość serca. Jezus zostanie
skazany  na  śmierć  i  ukrzyżowany właśnie  przez  zatwardziałość  serca  (Mk 3,6),  która
wyklucza  wszelką  nowość.  Nauczanie  Jezusa  wywołało  zdziwienie  zgromadzonych
,,uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę” (Mk 1,22).

 Słowo  ,,władza” odnoszono do Boga,  zatem można powiedzieć,  że słowa Jezusa
wywoływały zdumienie, gdyż posiadały Bożą moc, pochodziły od Boga. 

Sam Jezus  jest  Słowem Boga,  tak  prawdziwym i  skutecznym,  że  stało  się
ciałem w łonie Maryi. 

Autor  Listu  do  Hebrajczyków pisze  natomiast:  ,,  Żywe jest  bowiem słowo Boże,
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające  aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12) . 

 Słowo  Boże  przenika  ludzkie  serce,  obnaża  je,  pobudza  do  nawrócenia,
usprawiedliwia i przynosi pociechę.

 Reakcja  człowieka  na  słowo  Boże  zmienia  się  w  zależności  od  otwarcia  lub
zamknięcia na nie. 

Nauczanie Jezusa różniło się zatem od nauk głoszonych przez uczonych w Piśmie,
gdyż  oni  wyjaśniali  słowo tak,  jak  sami  nauczyli  się  od  innych,  Jezus  natomiast  sam
ustanawiał  sens  słowa,  któremu  posłuszne  były  nawet  duchy  nieczyste,  o  czym  Jego
słuchacze będą mieli okazję się przekonać.
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Synagoga była miejscem, w którym
Żydzi gromadzili się przede wszystkim

po to, aby słuchać i wyjaśniać Pisma
oraz aby się modlić.

Nie miała ona jednak nic wspólnego     
z kultem ofiarniczym, gdyż był on 
zarezerwowany wyłącznie dla świątyni 
w Jerozolimie. 

Wraz z jej zburzeniem w 70 roku 
skończyło się również składanie ofiar.
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 Jezus mówił o Bogu w sposób nowy, ożywiający i uzdrawiający, nie interpretował
przepisów Prawa, ale pozwalał odczuć siłę Boga, ukazywał Go, sam przecież był obrazem
Boga.

W synagodze przebywał  człowiek  mający  ducha nieczystego.  Możliwe,  że
ujawnił się on w nim dopiero pod wpływem Bożej mocy słów Jezusa. Dla Marka zły duch
jest  kusicielem,  tym,  który zabiera  człowiekowi słowo czyniące go dzieckiem Bożym;
dlatego też potrzebna była radykalna interwencja nauczającego Jezusa. 

Duch  nieczysty  rozpoznał  Go,  dlatego  zaczął  krzyczeć:  ,,Czego  chcesz  od  nas,
Jezusie  Nazarejczyku?  Przyszedłeś  nas  zgubić.  Wiem,  kto  jesteś:  Święty  Boży”
(Mk 1,24). 

Nie mówił on do Jezusa zwykłym tonem, ale krzyczał, wyrażając w ten sposób swoją
złość  i  bezsilność.  W Pierwszym Liście  św.  Piotra  znajduje  się  ostrzeżenie:  ,,Bądźcie
trzeźwi! Czuwajcie!  Przeciwnik was,  diabeł,  jak lew ryczący krąży szukając kogo
pożreć”(1 P 5,8). Jest to bardzo trafne i jednocześnie wymowne porównanie – ryk lwa jest
groźny, ale o ile groźniejszy jest ryk diabła, który chce zguby naszej duszy. Demon mówił
o sobie w liczbie mnogiej, co może oznaczać, że nie był on sam, podobnie jak będzie to
miało miejsce w kraju Gerazeńczyków, w którym duch nieczysty na pytanie Jezusa na imię
odpowie: ,,Na imię mi <Legion>, bo nas jest wielu” (Mk 5,9). 

Zły ducha znał powód misji Jezusa, wiedział, że Mesjasz ma unicestwić zło, czyli jego
samego, i śmierć, czyli skutek grzechu. Zdradził też pochodzenie Jezusa od Boga i Jego
świętość, miał już bowiem okazje doświadczyć tych Jego przymiotów, gdy próbował kusić
Go na pustyni. 

Jezus jako święty jest dokładnym przeciwieństwem ducha nieczystego. 

Demony starają się rozpowszechnić przed czasem prawdziwą tożsamość Jezusa; być
może, gdyby im się udało, Jezus uniknął by krzyża i Boży plan zbawienia nie zostałby
wypełniony. Jezus zawsze będzie traktował demony z dużą surowością, ze złem bowiem
się  nie  dyskutuje,  Dlatego  również  teraz  rozkazał  duchowi  nieczystemu,  który  opętał
człowieka:  ,,Milcz i wyjdź z niego!”  (Mk 1,25). Jezus nakazał mu milczenie, gdyż nie
nadeszła jeszcze pora ujawnienia, kim On jest. 

W  Ewangelii  św.  Marka  od  początku  mamy  do  czynienia  z  tzw.  sekretem
mesjańskim, który polega właśnie na tym, że Jezus zakazuje tym, którzy Go rozpoznali,
wyjawiać, kim jest i jakich czynów dokonuje. Pewien komentarz do sekretu mesjańskiego
możemy  znaleźć  w  słowach  skierowanych  do  uczniów:  ,,Wam  dana  jest  tajemnica
królestwa  Bożego,  dla  tych  zaś,  którzy  są  poza  wami,  wszystko  dzieje  się
w przypowieściach, aby […] nie była im dana tajemnica” (Mk 4,11-12).
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Mocą  Bożą  Jezus  nakazał  demonowi  opuszczenie  człowieka,  który  jest  dzieckiem
Bożym i w którym tylko Bóg może mieszkać. Zło jednak nie jest skore do opuszczenia
miejsca, które posiadło. Nie chce tak łatwo wypuścić dobrej zdobyczy ze swoich szponów,
dlatego  wychodzi  z  człowieka,  zadając  mu  ból  fizyczny  i  z  wielkim  krzykiem.
To wydarzenie ponownie wprawiło w zdumienie zgromadzonych w synagodze. Zobaczyli,
że nauka Jezusa naprawdę posiada wielką moc, ponieważ ma władzę nawet nad duchami
nieczystymi. 

Tak  czy  inaczej  ten  egzorcyzm  przyczynił  się  do  tego,  że  bardzo  szybko  wieść
o Mistrzu rozeszła się po całej Galilei. Te znaki mocy Jezusa stanowił zapowiedź nowej
rzeczywistości, która jeszcze jest ukryta i zapewne dla wielu jeszcze niedostrzegalna, ale
już  obecna.  Jest  to  antycypacja  tego,  co  dopiero  nastąpi,  tzn.  rozprzestrzenienia  się
Ewangelii po wszystkich krańcach świata i po wszystkie czasy.

Zaraz  po  wyjściu  z  synagogi  Jezus  dokonał  kolejnego  cudu,  tym razem
uzdrowił  teściową  Piotra.  Wraz  z  czterema  swoimi  pierwszymi  uczniami  udał  się
bowiem do domu Szymona i Andrzeja. Stanie się on szczególnym miejscem dla Jezusa,
ważnym ośrodkiem głoszenia Ewangelii.  Teraz stał się miejscem jednego z pierwszych
znaków Jezusa. Teściowa Szymona leżała bowiem w gorączce. 

Słowa: ,,Zaraz powiedzieli mu o niej” (Mk 1, 30) – mogą świadczyć o tym, że ktoś
z domowników był w synagodze i na jego oczach Jezus dokonał egzorcyzmu czy też że
domownicy niemal lotem błyskawicy dowiedzieli się, co tam się stało. 

Skoro  więc  Jezus  wszedł  do  ich  domu,  uznali,  że  dobrze  byłoby  Mu powiedzieć
o chorej, bo być może będzie w stanie jej pomóc. 

Jezus  bez  chwili  wahania  podszedł  do  chorej  ,,i  ująwszy  ją  za  rękę  podniósł”
(Mk 1, 31a). To był właśnie moment dokonania cudu. Nie działo się nic spektakularnego,
wszystko odbyło się w ciszy, tylko przez dotknięcie, przez kontakt z Jezusem. ,,Gorączka
ją  opuściła,  i  usługiwała  im” (Mk  1,  31b).  Marek  dodaje  informacje  o  ustąpieniu
gorączki, aby potwierdzić, że doszło do uzdrowienia, choć w zasadzie wszyscy się już tego
faktu  mogli  domyślić,  właściwie  odczytując  gesty  Jezusa.  Również  wzmianka  o
usługiwaniu gościom potwierdza, że było to uzdrowienie całkowite, a nie jakaś chwilowa
poprawa. Służba innym wyzwala człowieka od innej strasznej choroby, którą jest egoizm,
gdyż jest formą miłości bliźniego; w tym przypadku była także wyrazem wdzięczności
względem niezwykłego Gościa.

Warto  też  zauważyć,  że  mimo  iż  uzdrawiania  teściowej  Piotra  Jezus  dokonał
w szabat,  to nie wywołało to żadnych kontrowersji,  podczas gdy uzdrowienie chorego
w synagodze, o jakim była mowa w Mk 3,1-6, wyzwoli wrogość wobec Jezusa. 
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Różnica  polega  na  tym,  że  w  domu  Piotra  Jezus  znajdował  się  wyłącznie  wśród
swoich i że uzdrowienia dokonał na prośbę domowników. W synagodze będzie działał z
własnej inicjatywy, publicznie i wobec nie zawsze sprzyjających Mu ludzi.

Jezus zakończył pierwszy dzień swojej działalności publicznej. 

Gdy  jednak  nastał  wieczór,  zaczęto  przynosić  do  Jezusa  chorych  i  opętanych
(Mk 1,32).  Widocznie rozeszła się już wieść o egzorcyzmie dokonanym w synagodze.
Trudno powiedzieć, dlaczego ludzie zaczęli się schodzić wieczorem: czy chodziło o to,
aby  uniknąć  palącego  słońca,  które  mogło  zaszkodzić  chorym,  czy  też  chodziło  im
o zachowanie  dyskrecji  (podobnie  jak Nikodemowi,  który  przyszedł  do Jezusa nocą –
J 3,1-21).

 A może chodziło po prostu o zachowanie przepisów Prawa – jako, że doba w czasach
Jezusa liczona była od zachodu słońca, zatem – aby zachować spoczynek szabatowy –
tych, którzy potrzebowali interwencji Jezusa przyprowadzano dopiero wieczorem. Jezus
nie odprawił ich wszystkich z kwitkiem, choć miał prawo do wypoczynku po pierwszym
dniu nauczania i dokonywania znaków Bożych. On zawsze lituje się nad nędzą ludzką. 

Warto zauważyć,  że  przyprowadzono do Jezusa chorych i  opętanych – dwa znaki,
których dokonał tego dnia, to właśnie uzdrowienie i egzorcyzm. Tego wieczoru natomiast
wypędził wiele złych duchów i uzdrowił wielu chorych. 

Podobnie jak w synagodze, tak i teraz nie pozwolił złym duchom rozgłaszać, kim On
jest. One wiedziały, kim jest, ponieważ ich poznanie w znaczniej mierze przekracza nasze.
Jednak źródłem wiedzy o Jezusie nie mogą być krzyki demonów. Choć były prawdziwe, to
jednak ludzie nie powinni takiej prawdy odkrywać dzięki demonom, gdyż one nie głoszą
Ewangelii.

Prawdę  o  Jezusie  można  odkryć,  wyłącznie  pozostając  w  relacji  z  Nim
i podążając za Nim. Zachowanie sekretu mesjańskiego Jezus nakazywać będzie
jednak nie tylko demonom, ale także uzdrowionym i uczniom. 

Trzeba jeszcze  zwrócić  uwagę na  Mk 1,33  – całe  Kafarnaum zgromadziło  się
przed drzwiami domu Szymona i Andrzeja. Od chwili wejścia do synagogi Jezus zwrócił
na  siebie  uwagę  wszystkich  tam  przebywających,  najpierw  swoją  nauką,  a  następnie
egzorcyzmem. Wieść o Nim rozeszła się bardzo szybko po okolicy, zapewne również ta, że
zatrzymał  się  w  jednym  z  domów.  Ten  fakt  przyciągnął  wszystkich  mieszkańców
Kafarnaum, nie tylko tych, którzy odczuwali dolegliwości fizyczne. 
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 Duch, który uświęca
Droga do świętości prowadzi przez codzienność.

Boże Narodzenie i Nowy Rok stwarzają klimat, który sprzyja poważnej refleksji

nad własnym życiem. Spotkania w poszerzonym gronie rodzinnym nasuwają wspomnienia
z przeszłości i przypominają o ludziach, którzy wywarli wpływ na kształtowanie się naszej
osobowości.

Wybieranie odpowiednich prezentów dla najbliższych każe nam przyjrzeć się naszym
relacjom – tym mocnym i tym słabszym. Myślimy o tym, jak układało się nam życie w
minionym roku i co czeka nas w przyszłości. Zastanawiamy się, czy nasze życie rodzinne,
zawodowe, a także życie duchowe zmierza we właściwym kierunku.

Wszystkie te refleksje dotykają trzech bardzo istotnych pytań: „Kim jestem?”, „Kim się
staję?” i „Kim chciałbym się stać?”.
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Gdy jednak zastanowimy się  głębiej  nad  tymi  pytaniami,  okaże  się,  że  możemy je

sprowadzić do jednego, leżącego u ich podstaw: „Czy mogę upodobnić się do
Jezusa?” – Tego, który obdarza mnie przebaczeniem, pokojem i radością. 

Pytanie to kryje się w sercu każdego z nas, bo przecież wszyscy chcielibyśmy być jak
On – dobrzy, kochający, z oddaniem służący ludziom, którzy żyją wokół nas.

 Innymi słowy, wszyscy pragniemy być świętymi, jak Jezus jest święty. 

Skorzystajmy więc z okazji, jaką jest początek kolejnego roku, aby przemyśleć naszą
drogę do świętości. Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam nią podążać.

▌ Nierealistyczny cel?

Kim chciałbym się stać? Czy wierzę, że mogę być podobny do Jezusa?  Czy naprawdę
mogę być święty? 

Na pierwszy rzut oka sama myśl o tym, że możemy zostać świętymi, wydaje się mało
realistyczna, a nawet arogancka. Nie tylko sami zdajemy sobie sprawę ze swoich własnych
ograniczeń,  grzechów  i  słabości,  ale  żyjemy  w  świecie,  który  często  nakłania  nas  do
rezygnacji z naszych ideałów. Słyszymy, że życie jest ciężkie, niesie ze sobą tyle kłopotów,
nie powinniśmy więc dokładać sobie  jeszcze ciężarów, a dążenie  do świętości  zostawić
osobom mającym do tego szczególne powołanie.

Jednak świętość nie jest czymś nierealnym, odległym. Nie jest bujaniem w obłokach.
Wręcz przeciwnie,  stanowi ona samo sedno życia chrześcijańskiego.  Jezus  przyszedł  na
świat  nie  tylko  po to,  by  wyjednać nam przebaczenie  grzechów,  ale  również  po to,  by
uczynić nas nowym stworzeniem. Stał się jednym z nas, aby udzielić nam mocy do życia w
świętości,  pokoju  i  czystości  –  życia,  jakie  prowadził  On sam –  w takich warunkach i
okolicznościach, w jakich żyjemy.

▌ Oddzieleni od świata

Ale czym jest świętość?

Istnieją na ten temat bardzo różne opinie. Niektórzy sądzą, że polega ona na bardzo
świątobliwym,  pobożnym  stylu  życia.  Inni  uważają,  że  święty  to  ten,  kto  skutecznie
ewangelizuje, czy nawet czyni cuda. Jeszcze inni twierdzą, że święty jest zawsze radosny i
zadowolony, nawet gdy spotyka go nieszczęście. 

W każdym z tych poglądów kryje się ziarnko prawdy, ale żaden z nich nie dotyka sedna
tego, czym jest świętość. Świętość polega w istocie na duchowym oddzieleniu się od świata,
aby stać się własnością Boga.
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Bóg powiedział Izraelitom: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11,44) oraz
„Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych
narodów, abyście byli moimi” (Kpł 20,26). Polecił im także zachowywać świętość szabatu
jako dnia poświęconego wyłącznie Jemu (Wj 35,2). 

Podobnie św. Paweł wzywał chrześcijan w Rzymie: „Nie bierzcie więc wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2).

Teksty te mówią nam przede wszystkim, że to Bóg jest święty i że to On jest źródłem
świętości. Mówią również, że Bóg, który przeznaczył nas dla siebie, w pewnym sensie już
nas oddzielił od świata i pragnie, byśmy żyli w sposób godny świętych. Byśmy odwrócili
się  od  grzechu,  walcząc  z  pokusami,  i  oddzielili  się  od  tego świata  poprzez  wzajemną
miłość,  służbę  potrzebującym  i  przebaczenie  tym,  którzy  nas  skrzywdzili.  A  przede
wszystkim, byśmy otworzyli nasze serca na działanie Ducha Świętego, który kształtuje w

nas podobieństwo do Jezusa, „Świętego Bożego” (J 6,69).

▌ Świętość dziełem Ducha

 W jaki sposób możemy stać się święci?

 Z jednej strony świętość wymaga od nas współpracy z łaską i gotowości do poświęceń.
Z drugiej jednak strony jest ona darem udzielanym nam przez Ducha Świętego. Nikt nie
opisał tego lepiej niż św. Paweł, który wzywał adresatów swoich listów, niezależnie od tego,
w jakiej  sytuacji  byli,  zarówno do poddania  się prowadzeniu Ducha Świętego,  jak i  do
osobistego dążenia do świętości.

Przykładowo Paweł upominał chrześcijan w Kolosach, którzy sądzili, że świętość
wymaga  od  nich  przestrzegania  skomplikowanych  pogańskich  rytuałów  i  czci  istot
anielskich.  „Baczcie,  aby ktoś  was nie  zagarnął  w niewolę  przez tę  filozofię  będącą
wierutnym oszustwem” (Kol 2,8). Wierzący Kolosalnie, dotknięci przez Ducha Świętego,
przyjęli  wiarę z wielką ufnością w Jego moc. Wkrótce jednak przybyli do nich fałszywi
nauczyciele,  którzy przekonali  ich,  że  niezbędne do zbawienia  jest  także przestrzeganie
określonych  rytuałów  i  przepisów  dotyczących  sporządzania  i  spożywania  posiłków.
Słysząc  o  tym,  Paweł  powiedział  im,  że  „są  to  tylko  cienie  spraw  przyszłych,  a
rzeczywistość należy do Chrystusa” (Kol 2,17). Polecił im utkwić wzrok w Jezusie i dążyć
„do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,2).

Podobne przesłanie Paweł skierował także do wierzących w Efezie. Modlił się
dla  nich  o  „ducha  mądrości  i  objawienia”,  aby  ich  „oczy  serca”  zostały  otwarte  na
wspaniałość Jezusa (Ef 1,17-19). 
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Paweł zdawał sobie sprawę, że chcąc upodobnić się do Jezusa, Efezjanie potrzebują
Ducha Świętego, który napełni ich łaską niezbędną do naśladowania Chrystusa. 

To samo odnosi się do nas. 

Jeśli chcemy wzrastać w świętości, potrzebujemy
Ducha Świętego – Jego łaski, mocy i pociechy. Mając Ducha Świętego i dary,

których On nam udziela, mamy wszystko, czego nam potrzeba.

▌ Nasze zmagania o świętość

 Czy więc wystarczy po prostu wsłuchać się w głos Ducha? 

Nie całkiem. Paweł był oczywiście przekonany, że Duch Święty może uwolnić nas od
grzechu, a następnie napełnić Bożą miłością i mocą. Był jednak również przekonany, że my

także mamy pewną pracę do wykonania. Nikt nie staje się świętym bez wysiłku,
a często prawdziwej walki. 

Dlatego  Paweł  ostrzegał  swoich  czytelników,  by  nie  poddawali  się  pod  panowanie
grzechu  (Rz  6,12).  Mówił  im  też,  że  „trzeba  porzucić  dawnego  człowieka  (…)
i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości” (Ef 4,22-24).

Przyglądając się uważnie naszemu życiu, odkrywamy, że zostało nam dane wszystko,
czego nam potrzeba, by dojść do świętości.

 Duch Święty  żyje  w naszych  sercach.  Karmi  nas  Chleb  Życia,  poucza  Pismo
Święte, wspierają nas i inspirują święci. 

 Mamy wspaniałą tradycję modlitwy oraz obietnicę przebaczenia grzechów, ilekroć
je wyznajemy. 

Mogłoby  się  wydawać,  że  mając  do  dyspozycji  te  wspaniałe  dary  i  łaski,  wszyscy
powinniśmy bez problemu prowadzić  święte  życie.  Wiemy jednak,  że  nie jest  to  łatwe.
Odzywa się w nas głos, który próbuje nam wmówić, że w rzeczywistości nie potrzebujemy
Ducha Świętego i Jego darów. Może to być głos naszej skażonej natury, podszept diabła lub
mentalność tego świata, w myśl której należy być samowystarczalnym. Zazwyczaj mamy
do  czynienia  z  kombinacją  tych  trzech  czynników,  które  usiłują  sprowadzić  nas  na
manowce.

Dlatego  bądźmy  czujni.  Codziennie  na  nowo  świadomie  podejmujmy  zmagania  o
świętość.  Zwracajmy  się  do  Boga  w  modlitwie,  ale  także  czyńmy  wszystko,  co  tylko
możliwe,  by zachować czystość  serca,  opierać  się  pokusom i  trwać w bliskości  Jezusa.
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Podejmując te proste kroki, doświadczymy działania Ducha Świętego napełniającego nas
radością i pokojem, które nie pochodzą od nas. Odkryjemy, że łatwiej jest nam opierać się
grzechowi i wychodzić do innych z miłością i ofiarnością Chrystusa.

▌ Bądźcie świętymi

Jak dobrze jest wiedzieć, że Duch Święty pragnie udzielać nam łaski świętości! Jak
dobrze  jest  wiedzieć,  że  pragnie  On  także  pomagać  nam  w  codziennym  zmaganiu  o
świętość. Bóg uczynił wszystko, byśmy mogli stać się świętymi. Posyłając na świat swojego
Syna,  który  umarł  za  nasze  grzechy  i  pokonał  śmierć,  otworzył  przed  nami  drogę  do
świętości. 

Teraz, 

napełnieni

Duchem Świętym,

możemy kroczyć tą drogą. 

Możemy zostać uwolnieni od grzechów. Możemy być odbiciem
miłosiernej miłości Jezusa dla każdego, kogo spotykamy.

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej
2017/2018

3.02.2018

  9.00 -  10.45: Ks. dr M. Dzik, „List do Rzymian – tylko 
dla teologów?”

10.45 -  11.25: Przerwa kawowa

11.25 -  12.55: S. dr J. Nowi skań , „Wprowadzenie do 
apokaliptyki biblijnej, ksi ga Joela, ę
motyw Dnia Jahwe”
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